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Socha vierozvetcov nebude, Budaj chce tak aspoň názov parku.  

PETRŽALKA. Park na Námestí hraničiarov v bratislavskej Petržalke by sa mal v tomto roku 1150. 
výročia príchodu solúnskych bratov zrevitalizovať a pomenovať po Cyrilovi a Metodovi.  

Myslí si to námestník primátora Ján Budaj (Zmena zdola-DÚ), ktorý s iniciatívou na vznik parku sv. 
Cyrila a Metoda prišiel spolu s niekoľkými bratislavskými poslancami. Starosta Petržalky Vladimír 
Bajan (nezávislý) ich aktivitu označil za populistickú.  

Budaj: Nemáme trvalú pripomienku v meste  

Budaj podotýka, že sa pri príležitosti výročia príchodu vierozvestcov na naše územie v Bratislave 
nevytvorila žiadna trvalá pripomienka. Osadenie súsošia svätých Cyrila, Metoda a Gorazda, ktoré 
plánovala Matica slovenská na Hurbanovom námestí, sa tiež nestihlo.  

Odborníci sa totiž nedohodli na tom, ako bude dielo nakoniec vyzerať.  

"Ich meno teda nenesie žiadna ulica, ani námestie," podotýka námestník primátora s tým, že by to 
tak bol prvý verejný priestor v hlavnom meste s takýmto názvom.  

Petržalka: Neuvažovali sme, no pouvažujeme  

O pomenovaní parku však mestská časť zatiaľ neuvažuje a o iniciatíve ani nič nevie. "Považujeme 
to v tejto dobe skôr za populistické ako praktické," reagoval starosta Bajan.  

Pripomenul tiež, že park je súčasťou námestia a nesú spoločný názov.  

Iniciatíva poslancov tiež chce, aby spomienka na 1150. výročie príchodu Cyrila a Metoda nahradila 
pamätnú tabuľu, ktorá tam je dnes. "Park má v súčasnosti pamätník pripomínajúci víťazstvo KSČ vo 
februári 1948," opisuje Budaj. Túto situáciu chcú poslanci zmeniť prostredníctvom revitalizácie parku, 
vyzývajú na jeho obnovu. "Ako verejný priestor je zanedbaný," pripomína námestník primátora.  

Bajan však podotýka, že petržalské zastupiteľstvo už v decembri minulého roka pri schvaľovaní 
tohtoročného rozpočtu hlasovalo o revitalizácii parčíka na Námestí hraničiarov, na ktorej odvtedy 
pracujú.  

"Samotnej realizácii však predchádza spracovanie projektovej dokumentácie či verejné 
obstarávanie na dodávateľa. Na budúcej podobe parčíka participujú aj študenti Slovenskej technickej 
univerzity, ktorí nám už svoje návrhy odovzdali," vysvetľuje starosta.  

Budaj prišiel s iniciatívou v spolupráci s bratislavskými poslancami Petrom Hochschornerom, 
Ivanou Brezinskou a Elenou Pätoprstou (všetci Zmena zdola-DÚ). "Traja z menovaných sú aj 
poslancami petržalského miestneho zastupiteľstva, preto tomuto ich terajšiemu nápadu 
nerozumiem," dodal Bajan.  

 


